๑

ตารางจัดกลุ่มระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากับ กรอบงานวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วนและสอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘
ลำดับ

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ

1

ศำสตร์ทำงทะเล

2

ศำสตร์ผู้สูงอำยุ

กรอบงำนวิจัยยุทธศำสตร์กำรวิจัยชองชำติ
ฉบับที่ ๘
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (20)
กำรวิจัยผลกระทบด้ำนทรัพยำกรนำ (impact)
กำรจัดกำรและควบคุมผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง เช่น กำรรุกตัวของควำมเค็ม กำรเพิ่มสูงขึนของ
ระดับนำทะเลกำรยกตัวและยุบตัวของแผ่นดิน กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ (24)
พัฒนำระบบ กลไก และมำตรกำรต่ำงๆ เช่น มำตรกำรกำรเงิน
กำรคลัง มำตรกำรกฎหมำย ที่เกี่ยวกับรัฐ เอกชน และภำคประชำสังคม
เพื่อเพิ่มศักยภำพ และขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และ
บุคคลพิกำร
ข้าว (๑)
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์จำกข้ำวเพื่อสุขภำพของผู้สูงอำยุ
การแพทย์และสาธารณสุข (๖)
แนวทำงกำรส่งเสริม และป้องกันสุขภำพเพื่อลดอัตรำกำรเสื่อม
ถอยของสมรรถภำพในกำรดำรงชีวิตของผู้สูงอำยุ

3

ศำสตร์ทำงกำรศึกษำ

วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ (7)
พัฒนำชุดทดสอบควรคำนึงถึงแนวทำงในอนำคตเพื่อตอบ
โจทย์ทำงเลือกกำรรักษำทำงกำรแพทย์และกำรให้ยำในปริมำณที่
เหมำะสมแก่ผู้ป่วยแบบจำเพำะต่อบุคคล (personalized medicine)
รวมถึงกำรนำเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรแพทย์มำใช้เพื่อกำรหำสำเหตุ
ของโรค เพื่อกำรรักษำ และเพื่อกำรติดตำมและทำนำยโรค (Prognosis)
โดยเฉพำะกำรตรวจวิเครำะห์แบบ multiple diagnostic หรือกำรใช้
multiple makers-assisted technology
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (15)
กำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำคน และคนไทย และสังคมไทย
แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเด็ก และเยำวชน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน

๒

ลำดับ

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ

กรอบงำนวิจัยยุทธศำสตร์กำรวิจัยชองชำติ
ฉบับที่ ๘
ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้(16)
กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อดำรงสภำพและ/หรือเพิ่มประสิทธิภำพสิ่ง
อุปกรณ์ทำงทหำร ได้แก่ อำหำร ยุทโธปกรณ์ในอัตรำและนอกอัตรำ
พลังงำน กระสุน วัตถุระเบิด
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (20)
กำรวิจัยขบวนกำรพืนฐำนเกี่ยวกับนำ (Processing & Modeling)
กำรสร้ำงและพัฒนำ กำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล
แบบจำลอง และเครื่องมือ ทำงด้ำนอุตุนิยมวิทยำ รวมทังนำใต้ดิน
มนุษยศาสตร์ (21)
ผลงำนทำงศิลปกรรมในกำรแก้ปัญหำวิกฤตทำงจริยธรรมของ
คนไทย
พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย ต่างประเทศ) (23)
ประเมินเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เหมำะสมสำหรับประเทศไทย แล้วร่วมทำงำนวิจัยและพัฒนำร่วมกัน
ต่อไป
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ (24)
กำรให้กำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรเสริมทักษะ/
ควำมรู้

4

ศำสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงำน กำรทำงำน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (25)
พืชท้องถิ่นที่เป็นพืชหำยำกและ/หรือมีศักยภำพที่จะนำไปใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ข้าว (1)
กำรพัฒนำเกษตรกร
เพื่อเพิ่มศักยภำพของชำวนำให้สำมำรถรับเทคโนโลยีและปรับ
ตนเองให้สำมำรถทำนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (กินดีอยู่ดี) และเป็น
ชำวนำต้นแบบ
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของข้ำวไทยในตลำดโลก
พัฒนำกระบวนกำรผลิตเพื่อลดต้นทุน ทังในด้ำนเกษตรกรและ
เครื่องจักรกล หรือพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต

๓

ลำดับ

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ

กรอบงำนวิจัยยุทธศำสตร์กำรวิจัยชองชำติ
ฉบับที่ ๘
กำรพัฒนำตลำดเฉพำะทำง
สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรแปรรูปข้ำวและเพื่อขยำย
ตลำดข้ำวที่มีคุณสมบัติเฉพำะ
มันส้าปะหลัง (2)
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของอุตสำหกรรมผลิตภัณมันสำปะหลัง และเพิ่มมูลค่ำของ
อุตสำหกรรมมันสำปะหลัง
ยางพารา (๓)
กำรวิจัยเชิงนโยบำย เพื่อศึกษำแนวทำง/มำตรกำร/นโยบำยสนับสนุน
อุตสำหกรรมยำงพำรำของประเทศ ทังระบบ
พัฒนำอุตสำหกรรมยำงพำรำทังระบบและต่อเนื่อง
กำรศึกษำโอกำสและกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเชียน (AEC)
ข้อเสนอแนะและมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
ยำงพำรำของประเทศในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเชียน (AEC)
กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภำพทำง
กำรตลำด
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปลำยนำที่โดดเด่น เช่น
อุตสำหกรรมยำงล้อและอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์จำกนำยำงข้น
(เช่น ถุงมือยำง เส้นด้ำยยำงยืด เป็นต้น)
ด้ำนมำตรฐำนยำงดิบและผลิตภัณฑ์ยำง
ได้วิธีกำรวิเครำะห์/ทดสอบคุณภำพของยำงดิบ/ผลิตภัณฑ์ยำง
หรือข้อมูลในกำรบ่งชีคุณภำพยำงดิบและผลิตภัณฑ์ยำง สำหรับใช้เป็น
ข้อมูลในกำรกำหนดมำตรฐำนในระดับประเทศ/ระดับอำเชียน/ระดับ
สำกล
ด้ำนกำรมำตรฐำนยำงดิบและผลิตภัณฑ์ยำง
ได้วิธีกำรวิเครำะห์/ทดสอบคุณภำพของยำงดิบ/ผลิตภัณฑ์ยำง
หรือข้อมูลในกำรบ่งชี คุณภำพยำงดิบและผลิตภัณฑ์ยำง สำหรับใช้เป็น
ข้อมูลในกำรกำหนดมำตรฐำนในระดับประเทศ/ระดับอำเซียน/ระดับ
สำกล

๔

ลำดับ

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ

กรอบงำนวิจัยยุทธศำสตร์กำรวิจัยชองชำติ
ฉบับที่ ๘
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพเพื่อให้ได้ยำงที่มี
คุณภำพ
ได้องค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีที่สำมำรถเชื่อมโยงสู่กำรพัฒนำต่อ
ยอดร่วมกับอุตสำหกรรม
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว (5)
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบุคลำกรทำง
กำรท่องเที่ยวในภำคบริกำรที่ได้มำตรฐำน และเพื่อขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันได้ในระดับสำกล
การแพทย์และสาธารณสุข (6)
ให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชำชนที่จะนำไปสู่กำร
ดูแลสุขภำพ ลดกำรเจ็บป่วย
อ้อยและน้าตาล (8)
กำรพัฒนำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร โดยเน้นที่กำรเก็บเกี่ยว
และกำรลำเลียง ขนำดที่เหมำะสมกับพืนที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย
ข้อมูลสถำนภำพของสังคมชำวไร่อ้อยและวิธีกำรสร้ำงควำมยั่งยืน
ให้แก่ชำวไร่อ้อย
ปาล์มน้ามัน (9)
งำนนโยบำยอุตสำหกรรมปำล์มนำมันและนำมันปำล์มที่เป็นระบบ
บริหำรปริมำณสต๊อคนำมันปำล์มดิบ รวมทังปริมำณกำรนำเข้ำ
-ส่งออก กำรนำเข้ำเพื่อส่งออก และกำรถ่ำยลำ กำรนำนำมันปำล์มไป
ผลิตไบโอดีเซลที่เป็นที่ยอมรับของทุกภำคส่วน
งำนวิจัยและพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มนำมัน
พัฒนำพันธุ์ปำล์มให้มีลักษณะที่ดี ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำด มีผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์นำมันสูง เหมำะสมตำมพืนที่ปลูกของ
ประเทศ
งำนวิจัย กำรกำหนดมำตรฐำน คุณภำพและกำรจัดกำรแต่ละขันตอน
แนวทำงในกำรพัฒนำแก้ไขอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน

๕

ลำดับ

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ

กรอบงำนวิจัยยุทธศำสตร์กำรวิจัยชองชำติ
ฉบับที่ ๘
งำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรรูปของอุตสำหกรรมปำล์มนำมัน
เพื่อเพิ่มมูลค่ำ ผลิตภัณฑ์ สีเขียวและอำหำรเสริมสุขภำพ (Green
products and green foods)
พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและ/หรือกระบวนกำรผลิตที่ใช้
ประโยชน์จำกนำมันปำล์มดิบและนำมันเมล็ดในปำล์มเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่ำสูง
พลาสติกชีวภาพ (10)
กำรวิจัยให้เกิดนวัตกรรมระดับต่ำง ๆ ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต และ
กำรสร้ำงมูลค่ำใหม่ ๆ (Innovative Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์
พลำสติกชีวภำพ เพื่อมุ่งสู่กำรลดต้นทุนและสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์
จุลินทรีย์สำยพันธุ์ใหม่ กระบวนกำรผลิตใหม่ ตัวเร่งปฏิกิริยำ
ใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต้นทุนต่ำลงหรือมีผลทำให้กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรมีต้นทุนลดลง เพื่อแข่งขันได้ในเชิงพำณิชย์
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา (11)
กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรโดยจะต้องได้เป็นผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูปที่มีโอกำส สู่เชิงพำณิชย์
พัฒนำสมุนไพรไทยให้มีศักยภำพสูงทำงเศรษฐกิจด้วยกำรวิจัยที่
ครบวงจรตังแต่วัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภำพระดับำตรฐำน
สำกล
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน (22)
พัฒนำเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่ำ และมูลค่ำของผลิตภัณฑ์
เสริมสุขภำพและควำมงำม เช่น กำรวิจัยและพัฒนำสำรชีวภำพออก
ฤทธิ์จำกแหล่งผลิตใหม่ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์อำหำร
เสริม และเครื่องสำอำง
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค และการค้า
(12)
เน้นกำรมีส่วนรวมของชุมชน ผู้ประกอบกำร ควำมเป็นไปได้
ทำงต้นทุน (กำรตลำด) ร่วมถึงกระบวนกำรหรือแนวทำงควำมร่วมมือใน
กำรขยำยผลงำนสู่กำรใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ซึ่งมีกลุ่มสินค้ำเป้ำหมำย
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กรอบงำนวิจัยยุทธศำสตร์กำรวิจัยชองชำติ
ฉบับที่ ๘
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (14)
กำรวิจัยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ และทรัพยำกร
พันธุกรรมชนิดใหม่ในทุกระดับ
กำรวิจัยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อกำรพัฒนำเป็นธุรกิจ
ใหม่หรือธุรกิจแนวใหม่
กำรวิจัยกำรใช้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ
และทรัพยำกรพันธุกรรมที่เป็นกำรสร้ำงหรือพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันหรือสร้ำงควำมได้เปรียบ
ประชาคมอาเชียน (17)
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำศักยภำพและโอกำสของสินค้ำและบริกำร
ระดับ SMEs ในภูมิภำคอำเซียน โดยครอบคลุมหัวข้อกำรวิจัยต่ำงๆ
พัฒนำสินค้ำที่ผลิตโดยผู้ประกอบกำรระดับ SMEs เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพและโอกำสทำงกำรค้ำ/กำรลงทุนสินค้ำที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบกำรระดับ SMEs ในภูมิภำคอำเซียน
วิจัยผลกระทบ/อุปสรรคทำงกำรค้ำ/กำรลงทุนของ
ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำที่ผลิตโดยผู้ประกอบกำรระดับ SMEs ใน
ภูมิภำคอำเซียน
สัตว์เศรษฐกิจ (18)
ด้ำนกระบวนกำรผลิต (เช่น กำรจัดกำร) โดยมุ่งเน้น โคเนือ และแพะ
พัฒนำระบบและกระบวนกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้พอเพียง
ปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึง
ต้นทุนกำรผลิตและสิ่งแวดล้อม
กรอบวิจัย งำนวิจัยวิทยำศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยีด้ำนวัสดุนำ
โนเทคโนโลยี
กำรวิจัยและพัมนำกำรสังเครำะห์ หรือผลิตวัสดุพืนฐำนในระดับ
นำโนเมตร ด้วยเทคนิคต่ำงๆ เช่น Nanoparticles Nanocomposites
Thin film & coatings
กำรวิจัยและพัฒนำเทคนิคกำรนำวัสดุระดับนำโนเมตรไปใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรม
ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน (26)
ผู้ได้รับผลกระทบในบริบทต่ำงๆ เช่น ผลิต ซ่อมแซม รือถอน
ทุบทำลำยทิงและฝังกลบ อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ผู้ประกอบกำร,คนงำน
ผู้บริโภค)
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กรอบงำนวิจัยยุทธศำสตร์กำรวิจัยชองชำติ
ฉบับที่ ๘
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (15)
กำรวิจัยด้ำนระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพในศตวรรษที่ 21 (Education
outreach for international competition )
กำรพัฒนำหลักสูตรภำษำอังกฤษ และหลักสูตรภำษำที่ใช้ใน
ประเทศกลุ่มอำเซียน ที่มีมำตรฐำนเดียวกันสอดคล้องและต่อเนื่องในทุก
ระดับกำรศึกษำ
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษของผู้สอนทุกระดับ
กำรวิจัยเพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรศึกษำเพื่อรองรับประชำคม
อำเซียน
กำรพัฒนำด้ำนภำษำอังกฤษ, กำรจัดกำรสภำพแวดล้อม, กำรสร้ำง
แรงจูงใจ เพื่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ, กำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ, กำรประยุกต์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำ,
กำรพัฒนำหลักสูตรภำษำอังกฤษที่มีมำตรฐำนเดียวกันสอดคล้องและ
ต่อเนื่องในทุกระดับกำรศึกษำ

6

ศำสตร์เกี่ยวกับภำคตะวันออก

มันส้าปะหลัง (๒)
ศึกษำข้อมูลพืนฐำนด้ำนกำรผลิตมันสำปะหลัง ในแต่ละพืนที่
กำรเพำะปลูก
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว (๕)
กำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยวให้มีควำมปลอดภัยตำม
มำตรฐำนสำกล
ควำมต้องกำรและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ำและบริกำร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (๒๐)
กำรวิจัยผลกระทบด้ำนทรัพยำกรนำ (Impact)
กำรปรับปรุงและพัฒนำแหล่งเก็บกักนำ และระบบกระจำยนำ
ให้กับพืนที่ที่ยังจ่ำยนำไม่เพียงพอ

๘
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ฉบับที่ ๘
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4)
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อกำรรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่ม
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
กำรศึกษำระบบกำรบริหำรจัดกำรด่ำนชำยแดนตำมเส้นทำง
ASEAN Highway และระบบ logistics ต่ำง ๆ ที่เชื่อมโยงภูมิภำค
อำเซียนเพื่อคัดกรองกลุ่มบุคคลมิให้เข้ำมำสร้ำงปัญหำจนส่งผลกระทบ
ถึงควำมมั่นคงของชำติในภำพรวม
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรจัดกำร
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน
สนับสนุนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ ออกแบบโครงสร้ำง
พืนฐำนและระบบบริหำรกำรจัดกำร เพื่อวำงแผนและพัฒนำระบบกำร
ขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพ
กำรสร้ำงมูลค่ำ (Value Creation) กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้ศักยภำพ
กำรผลิตของพืนที่ และกำรมุ่งสู่กำรดำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
กำรศึกษำโซ่อุปทำน (Demand Chain) และกำรสร้ำงมูลค่ำ
(Value Creation) ให้สอดคล้องกับกำรค้ำ เช่น รูปแบบกำรบริหำรกำร
ขนส่ง (FOB & CFR)
การคมนาคมขนส่งระบบราง (13)
กำรพัฒนำแบบบูรณำกำรที่เอือต่อกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะ (TOD)
กำรบริหำรจัดกำรขนส่งผู้โดยสำร และสินค้ำและบริกำรที่
สะดวกและปลอดภัยทังในพืนที่ชนบท พืนที่เมืองและระหว่ำงประเทศ
กฎระเบียบและกฎหมำย
ศึกษำและทบทวนกฎหมำย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำง เช่น กำรร่วมลงทุน
ภำครัฐ-เอกชน (Public-private partnership: PPP)
มันส้าปะหลัง (๒)
มันสำปะหลัง ศึกษำระเบียบกฎเกณฑ์และปรับปรุงข้อมูลของ
ภำครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อระบบโลจิสติกส์ กำรนำเข้ำ ส่งออกวัตถุดิบ
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ยางพารา (๓)
ศึกษำจุดเด่นและจุดด้อยของกฎระเบียบกำรนำเข้ำยำงพำรำ
จำกต่ำงประเทศ
สัตว์เศรษฐกิจ (๑๘)
รองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เช่น ควำมต้องกำรและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้ำจำกสัตว์เศรษฐกิจ
กำรวิจัยกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรผลิต กำรส่งออก และกำร
นำเข้ำสัตว์เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์

